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NIEUWE LEDEN OUDERRAAD GEZOCHT 
Wat een bijzonder jaar; ook voor ons als ouderraad.  
Als ouderraad hebben we helaas het afgelopen jaar minder kunnen doen dan we gewend 
zijn. Gelukkig kon Sinterklaas nog georganiseerd en gevierd worden, mochten alle kinderen 
op de schoolfoto en hebben we wat ondersteuning kunnen bieden voor de organisatie van 
Kerst, Carnaval en Pasen. Maar oh, wat misten we dat we niet samen met jullie konden 
helpen bij gezellige activiteiten, niet de school versierden voor Sinterklaas, Kerst of Carnaval 
of samen picknickten op het schoolplein.  
 
Samen 
Bij activiteiten op de Martinusschool zijn we gewend dat kinderen van groep 1 tot en met 
groep 8 samen activiteiten kunnen doen. Kinderen van de verschillende klassen worden 
samen in groepjes ingedeeld. De oudere kinderen nemen de jongere onder hun hoede. Het  
is mooi om te zien hoe alle leerlingen zo met elkaar vertrouwd raken. 
 
Doordat de klassen als gevolg van de coronamaatregelen niet mochten mengen en er geen 
onderling contact mocht zijn , bleek het helaas lastig om plannen voor een herdertjestocht, 
speurtocht etc. te realiseren. Deze bleven helaas bij eerste ideeën. Telkens weer werden we 
ingehaald door strenge maatregelen.  
 
Taak ouderraad 
De taak van de ouderraad is het organiseren van de activiteiten op school en het daarbij 
ondersteunen van  de leerkrachten. Elke activiteit wordt door één of twee leerkrachten en 
minimaal één ouder van de ouderraad georganiseerd. De ouderraad vergadert ongeveer 4 
keer per jaar.  
 
Nieuwe leden gezocht 
We zijn nu met tien ouders, maar aan het einde van dit schooljaar gaan er enkele ouders 
stoppen. Voor de continuïteit zijn we op zoek naar nieuwe leden. Bij voorkeur willen wij uit 
elke klas minimaal één ouder in de ouderraad . Vooral naar een vertegenwoordiging vanuit 
de kleuterklassen zijn we op zoek.   



Wij vinden het erg leuk en belangrijk dat er voor onze kinderen activiteiten worden 
georganiseerd.  Vele handen maken licht werk, dus fijn als we de taken kunnen verdelen. 
Lijkt het je leuk om lid te worden of heb je nog vragen;  bel, of app dan naar Kim, voorzitster 
van de ouderraad  (tel. 06-12780768). Je bent van harte welkom!  
 
Groetjes van de Ouderraad 
 
 
                                                                                                          Van links naar rechts:  

Femke (mama Laura en 
Sven, groep 5 en 3),  
Ilse (mama Anouk en 
Karlijn, groep 6 en 5),  
Kim (mama Emma, 
groep 3), Nicole (mama 
Raf en Lev, groep 6 en 
4) en Marianne (mama 
Loek, groep 4) 
 
Brigitte (mama Maxim en 
Floris, groep 4 en 1-2b), 
Peter (papa Bram en 
Teun, groep 7 en 3),  
Lianne (mama Floris en 
Julian, groep 8 en 5) 
Hester (mama Sander en                                                                                                    
Vera, groep 5 en 3) en   
Natascha (mama Mika,  

                                                                                                           groep 7).                                                                                                         

 

 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
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